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ÅRSBERETNING FOR 2016 FRA HOVEDSTYRET I NOIL

Organisasjon:
Leder:    Per Almqvist, (valgt som leder fra 2010)

Nestleder/sekretær:  Bjørn Vesteng, (valgt 2014)

Styremedlem/kasserer: Lise B Holt, (valgt 2011)

Styremedlemmer:  Kjersti B Sørumshagen (valgt 2011)
Trond B Holt (valgt 2015)

De ovennevnte har dannet hovedlagets styre og arbeidsutvalg.

Andre tillitsvalgte og styreoppnevnte i 2016:
Husstyret: Paul Arne Opsal, Ivar Molden, Odd Rustad, Anne Marie B. Holsve og

Reidun Midtlie

Utleie Noilhuset:  Anne Marie Briskeby Holsve

Trippelrennkomite: Ivar Molden og Trond B Holt

Turngruppe:  Micaela Karlsson, høstsesongen 2016

Spinning instruktør  Frode Holst

Revisorer:   Nils Einar Opsahl og Jan Magne Ulven

Kontaktpers. politiattest:  Per Almqvist

Valgkomite:   Kai Arne Sørumshagen  og Odd Slåttland.

Lysløype:   Odd Rustad, og hovedstyret

Snøscooter/løypekjøring: Martin Bøe

Ballbingeansvar:  Sigurd B Holt

Ansvar for basarkomite: Vibeke Braastad, Veronica Stokkevold, Anette Knutsen og Tone

Elisabeth Olsen.

Web-redaktør:  Oddvar Gorset
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HOVEDLAGETS ARBEID I  2016.

Årsmøtet for 2015 ble holdt i NOIL-huset, 8. februar 2016.

I 2016 har regnskapet for skateområdet og flerbruksflate med tennisbane blitt ferdigstilt. Alle
tilskudd og momskompensasjon er utbetalt. Note i regnskap.

Styret har hatt 3 styremøter foruten en del korrespondanse på epost. Leder er valgt inn som
nestleder i Lunner Idrettsråd, og møter på iIdrettsrådets styremøter.
På slutten av året og begynnelsen på 2017 har styret konsentrert seg om å jobbe med
organiseringen av drifta og økonomien til NOIL. Dette har resultert i fellesmøter med husstyret der
det er blitt enighet om å foreslå en ny organisering på årsmøtet i mars. Styret og husstyret mener
vi vil få til bedre samhandling, arbeidsfordeling og økonomistyring ved å omorganisere. Mer om
dette i egen sak på årsmøtet.

Jan Magne Ulven kom i kontakt med, Micaela Karlsson som mulig turninstruktør. Styret gjorde
avtale om turninstruksjon for de minste fra september til desember. Dette ble vel tatt imot men
dessverre hadde ikke Micaela anledning til å fortsette på nyåret da hun skulle studere.

Hovedstyret her ikke arrangert Oppdalsløpet i 2016.

Undergrupper og komiteer:
Trippelrenn:
Det ble arrangert 4 trippelrenn på NOIL i 2016 på tross av tidvis dårlige føreforhold. Et populært
tiltak for de minste, som ble avsluttet med en felles premieutdeling.
Martin Bøe har som vanlig lagt ned masse frivillig jobb i å holde et best mulig løype nett på og
rundt NOIL.

Spinning:
Frode Holst har vært leder på spinning vår- og høstsesongen.  Den har vært åpen for både damer
og menn i alle aldre. Treningsavgift pr gang som er forskjellig for medlemmer og ikke medlemmer
av NOIL. Det har vært brukbar oppslutning men ikke fullt.

Turngruppa
Turngruppa hadde aktivitet høsten 2016.
Det ble laget opplegg for 2 grupper fra 3-6 år, og de hadde fokus på grunnleggende motorisk
læring med sang, lek, øvelser og hinderløyper. Dessverre kunne ikke vår instruktør fortsette etter
jul pga utdanning. Vi takker Micaela Karsson for innsatsen.

Husstyret.
Husstyret har avholdt 3 styremøter og har i tillegg sørget for dugnader på huset og utearealet.
Husstyrets oppgave er å drive utleie, og følge med på at alt ved NOIL-huset fungerer som det skal.
De skal også ha et våkent øye for eventuelt mulige forbedringer og behov for vedlikehold.

Basarkomite:
Fire driftige damer tok ansvar for å arrangere basar i april. Et bra arrangement med solid
overskudd som bidro vesentlig på regnskapsresultatet i 2016.
I tillegg var det flere fra NOIL som bidro med hjelp under årets loppemarked. Arrangøren av
loppemarkedet er Støttegruppa, som ikke er en formell gruppe i NOIL, men arbeider for å gi NOIL
bidrag til drifting av huset.

3



Øvrig aktivitet:

Anlegg
Husstyret sørger for utleie av «NOIL-huset» til lag, foreninger, og private og offentlige tilstelninger.

Ballbingen har blitt brukt flittig både sommer og vinter. Ball om sommeren og skøyter om vinteren.
Frivillige sørger for vanning slik at det blir skøyteis inntil det kommer for mye snø.
Takk til alle som lager is og måker snø om vinteren, og holder den ryddig om sommeren. NOIL
selger reklameplass på ballbingen, og dette salget er uendret fra 2015.

Skatebanen og tennisbane er anlagt mellom ballbinge og fylkesvegen. Området har blitt en trygg
aktivitetsplass for mindre barn etter at gjerdet mot vegen kom på plass.

Frivillige med Ivar og Paul Arne i spissen har fornyet lekeapparater, og lagt en foreløpig plan på
ytterligere fornyelse av en lekekrok i østre hjørne av NOIL-plassen.

Fotballbanen med uthus og kiosk er også i 2016 leid ut til Lunner Fotball. Det er nå signert en 3-
årsavtale med Lunner fotball for 2016-2018. Lunner fotball tar seg av vedlikehold, klipping og
vanning. De har mulighet for leie av garderobeanlegg i NOIL-huset for en avtalt pris pr gang.

Lysløypa rundt «skolejordet» er også NOIL sitt anlegg. Løypa nyttes i forbindelse med trippelrenn
og henger sammen med løypeforbindelsen Koperud – SÅS. Det ble ikke gjort spesielt vedlikehold
på denne i 2016.

Løypepreparering:
NOIL har videreført avtale med Øståsen Skiløyper om preparering fra Koperud ned til og med
runden på Skolejordet. Et viktig tiltak for å holde oppe skiaktiviteten i Oppdalen. Og et viktig tiltak
for at vi skal få skiløypeforbindelse opp på skiløypene på åsen. For å videreføre denne avtalen er
vi avhengige av at både Lysløypas venner og SÅS også tegner avtaler fremover.

Økonomi:
Regnskapet er eget bilag og egen post i årsmøtet.

Medlemmer:
Deltagelse i konkurranser:
NOIL er med i Oppland skikrets. Flere av våre medlemmer, voksne og barn, representerer NOIL i
forskjellige skirenn, løp og sykkelritt. Dette setter vi stor pris på.

Æresmedlemmer:
Vi har fem æresmedlemmer i NOIL: Jan Magne Ulven, Odd Slåttland, Per Ulven, Odd Rustad og
(†)Gunnar Stokke sen.

Annet:
Vi minner om vår hjemmeside: www.NOIL.no:
Her blir det lagt ut noe informasjon om aktivitetene i laget Det legges som regel ut oppstartstider
for ulike aktiviteter, samt årsmeldinger, regnskap og protokoll fra årsmøtet.
En oppdatert hjemmeside er avhengig av at de som vedlikeholder får innspill fra oss alle. Har du
noe å bidra med, så ta kontakt med Oddvar Gorset på Webansvarlig@NOILweb.no

I tillegg er det en facebookside for Nordre Oppdalen. Dette er en ikke NOIL sitt ansvar, men en
offentlig gruppe og er ment for alle som bor eller har forbindelser med Nordre Oppdalen. Her
legges det ut generelt mye om hva som skjer i Nordre Oppdalen og mye av dette handler om NOIL
og aktivitet rundt NOIL-plassen.
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Styret ønsker til slutt å rette en stor takk til alle som bidrar med tid og energi til at anleggene og
huset vårt i Nordre Oppdalen fungerer så bra. Uten disse ildsjelene får vi ikke det sosiale og
levende grendemiljøet vi har i dag. Takk også til dere som møter opp på dugnader, aktiviteter og
arrangement som gjennomføres. Og takk til dere som betaler støttemedlemskap.

Hovedstyret NOIL 31.12.2016 – 21.03.2017

Per Almqvist, Bjørn Vesteng,  Lise B Holt,   Kjersti B Sørumshagen, Trond B. Holt
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